
Popis polí Hodnocení08 – tabC1, tabC2 

 

Výpis výsledků, u kterých byl nalezen rozpor 

Výčet sledovaných rozporů (schválených Radou) – číselník rozporů 

Kód rozporu Popis rozporu 

Typ rozporů: rozpory zjištěné v rámci skupiny výskytů stejného výsledku 

R1 výskyty stejného výsledku s rozdílným rokem uplatnění 
R2 výskyty stejného výsledku s rozdílným celkovým počtem tvůrců 
R3 výskyty stejného výsledku dodané stejným předkladatelem s rozdílným počtem 

domácích tvůrců 
R4 výskyty stejného výsledku dodané s rozdílným ISSN (týká se výsledků druhu J) 
R5 výskyty stejného výsledku dodané s rozdílným ISBN (týká se druhu B, C, D) 
R6 výskyty stejného výsledku s obory spadajícími do odlišných kategorií oborů (kategorie 

oborů I.,II) 
R7 výskyty stejného výsledku s odlišným jazykem výsledku 

Typ rozporů: rozpory mezi výskyty rozdílných výsledků 

R8 výskyty výsledků druhu B a druhu D se shodným neprázdným ISBN 
R9 výskyty výsledků druhu C a druhu D se shodným neprázdným ISBN 

Rozpory byly rozděleny do dvou skupin podle typu rozporu. Pro odlišnou povahu typu rozporů byla 
pracovní tabulka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TabC1.DBF – pracovní tabulka, 1. část  (bod 3 odst. B.3.1.4 Metodiky 2008) 
Výpis výsledků, u kterých byl zjištěn rozpor – 1. část  
(rozpory v rámci skupiny výskytů stejného výsledku) 

Jméno údaje Popis 
Údaje o výsledku 

VYSNIDK  Identifikační kód normalizovaného výsledku   

NASOB  Násobnost výsledku (počet výskytů výsledku v RIV)  

VYSIDKPER Identifikační kód výsledku v RIV složený z identifikačního kódu výsledku (údaj R01) a označení  
dodávky dat, ve které je výsledek obsažen 

VYSIDK  Identifikační kód výsledku v dodávce vyplněný předkladatelem (údaj R01) 
ROKUPL Rok uplatnění výsledku (dodaný) 
ROKUPLMAX Rok uplatnění výsledku (konsolidovaný – nejvyšší z dodaných ve skupině stejného výsledku) 
STUDUVKOD  Kód důvěrnosti dodaných údajů 
VYSDRUKOD  Druh výsledku – kód z číselníku druhu výsledků využívaného v IS VaV 
VYSJAZKOD  Jazyk výsledku – kód z číselníku jazyků využívaného v IS VaV 
VYSNAZORI  Název výsledku v původním jazyce 
CR_OBRKOD  Obor výsledku – kód z číselníku využívaného v IS VaV 
AUTPOCCEL  Celkový počet tvůrců 
AUTPOCDOM  Počet „domácích“ tvůrců 
ISSPRI ISSN časopisu  
DOKNAZPRI Název časopisu u druhu výsledku J / název knihy nebo sborníku u druhu výsledku B,C,D 
ISBPRI ISBN knihy nebo sborníku 

Příznaky nalezených rozporů 
PRIR1 Příznak nalezení rozporu R1 (A = byl nalezen rozpor R1, nevyplněno  = nebyl nalezen rozpor R1) 
PRIR2 Příznak nalezení rozporu R2 (A = byl nalezen rozpor R2, nevyplněno  = nebyl nalezen rozpor R2) 
PRIR3 Příznak nalezení rozporu R3 (A = byl nalezen rozpor R3, nevyplněno  = nebyl nalezen rozpor R3) 
PRIR4 Příznak nalezení rozporu R4 (A = byl nalezen rozpor R4, nevyplněno  = nebyl nalezen rozpor R4) 
PRIR5 Příznak nalezení rozporu R5 (A = byl nalezen rozpor R5, nevyplněno  = nebyl nalezen rozpor R5) 
PRIR6 Příznak nalezení rozporu R6 (A = byl nalezen rozpor R6, nevyplněno  = nebyl nalezen rozpor R6) 
PRIR7 Příznak nalezení rozporu R7 (A = byl nalezen rozpor R7, nevyplněno  = nebyl nalezen rozpor R7) 

Údaje o předkladateli a dodávce dat 
PARTYPPRIP Typ předkladatele (I=instituce,J=organizační jednotka,O=fyzická osoba) 
PARNIDKP Identifikátor subjektu přidělen systému 
INSNAZPRIP Název subjektu nebo jméno fyzické osoby 
INSICOPRIP IČ instituce 
INSDRUPRIP Zařazení podle právní formy  – kód 
ORJKODPRIP Kód organizační jednotky   
ORJNAZPRIP Název organizační jednotky 
OBDSBE  Rok sběru dat 
RESDOD Kód resortu – dodavatele dodávky dat do RIV 
DODOZN  Označení dodávky dat do RIV  
VYSWEBURL Odkaz na údaje o výsledku ve webovém prohlížeči IS VaV 
 
 
 
 
 
 
 



TabC2.DBF – pracovní tabulka, 2. část  (bod 3 odst. B.3.1.4 Metodiky 2008) 
Výpis výsledků, u kterých byl zjištěn rozpor – 2. část  
(rozpor mezi výsledky druh B a výsledky druhu D resp. mezi výsledky druh C a výsledky druhu D ) 

Jméno údaje Popis 
Údaje o výsledku 

VYSNIDK  Identifikační kód normalizovaného výsledku   

VYSIDKPER  
Identifikační kód výsledku v RIV složený z identifikačního kódu výsledku (údaj R01) a označení 
dodávky dat, ve které je výsledek obsažen 

VYSIDK  Identifikační kód výsledku v dodávce vyplněný předkladatelem (údaj R01) 
STUDUVKOD  Kód důvěrnosti dodaných údajů 
VYSNAZORI Název výsledku v původním jazyce 
VYSDRUKOD Druh výsledku – kód z číselníku druhu výsledků využívaného v IS VaV 
DOKNAZPRI Název knihy nebo sborníku u druhu výsledku C, D 
ROKUPL Rok uplatnění výsledku (dodaný) 
ROKUPLMAX Rok uplatnění výsledku (konsolidovaný – nejvyšší z dodaných ve skupině stejného výsledku) 
ISBPRI ISBN dokumentu 
ISBKAN Upravený ISBN dokumentu 
PRIR8 Příznak nalezení rozporu R8 (A = byl nalezen rozpor R8, nevyplněno = nebyl nalezen rozpor R8) 
PRIR9 Příznak nalezení rozporu R9 (A = byl nalezen rozpor R9, nevyplněno = nebyl nalezen rozpor R9) 

Údaje o předkladateli a dodávce dat 
PARTYPPRIP Typ předkladatele (I=instituce,J=organizační jednotka,O=fyzická osoba) 
PARNIDKP Identifikátor subjektu přidělen systému 
INSNAZPRIP Název subjektu nebo jméno fyzické osoby 
INSICOPRIP IČ instituce  
INSDRUPRIP Zařazení podle právní formy  – kód 
ORJKODPRIP Kód organizační jednotky 
ORJNAZPRIP Název organizační jednotky 
OBDSBE  Rok sběru dat 
RESDOD Kód resortu – dodavatele dodávky dat do RIV 
DODOZN Označení dodávky dat do RIV  
VYSWEBURL Odkaz na údaje o výsledku ve webovém prohlížeči IS VaV 
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